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זיקות
זיקה היא קשר, התאמה שאנחנו יוצרים בין נושא השאלה לבין אחד הרעיונות המהותיים 
של הקלף. לכל קלף זיקה משלו. ניקח לדוגמא את נסיך המטות. כשמדובר בזוגיות, זה קלף 
בעייתי, לא מומלץ ואף אדרדר לכנותו: מעפן. לנוכח הקלף, שלוש חרבות, אנחנו לפחות 
נסיך  בקלף  כשמדובר  הלאה.  להמשיך  ויש  נכשל  הקשר   – מוגמרת  עובדה  מול  ניצבים 
המטות, ניכר שהקשר הקיים הוא קשר מדשדש שלא מתפתח אך גם לא מסתיים, ובכך גורם 

למפח נפש מתמשך. גם בכל הנוגע לקריירה אנחנו לא נלהבים לראותו. 

אך בנוגע לנושאים מסוימים – זהו קלף נהדר. לגבי נסיעות למשל, זהו הקלף המושלם. 
אם ישנה תכנית לנסוע לחו"ל, לעשות טיול גדול לדרום אמריקה, לבלות באירופה לתקופה 
קצרה או אפילו לטייל פה בדרום הארץ, הקלף הזה מבטיח שהטיול יהיה נפלא וימוצה עד 
תום. הזיקה כל כך משמעותית, שגם אם מדובר בחיילת שאסור לה לצאת מהארץ, באורח 

פלא הכול יסתדר והטיול יצא לפועל, גם אל מול נסיבות לא מיטביות. 
במקום  נוגעת  זיקה  לפירוש.  קודמת  שזיקה   – היא  לזכור  שעלינו  החשובה  החוקיות 
החשוב, "החם" ו"הבוער" ביותר בחייו ובנפשו של השואל. הופעתו של קלף שזיקתו קולעת 
לנושא השאלה יוצרת נסיבות כמעט פטליסטיות וסיכויים אדירים למימוש נושא השאלה. 
יכולת  לשאול  ומעניקה  מציאות  כל  מנצחת  הזיקה  לעשייה.  שתוביל  התעוררות  כאן  יש 

מיוחדת להוציא דברים אל הפועל.

החוקיות הזו מתקיימת בשני תנאים

תנאי ראשון 
הזיקה מתקיימת באחד מהקלפים המרכזיים של הקריאה: בקריאת האס.או.אס זהו הקלף 
שנמצא במרכז, בקריאת המילים זהו הקלף שמייצג את השואל וכן קלף התוצאה, בקריאה 

הקלטית מדובר בקלף מספר אחת, קלף הכיוון, ובקלף מספר ארבע, המייצג את השואל. 
ורוצה  נוכחות קלף זיקה בקריאת האס.או.אס. שואלת מגיעה אלינו  ניקח לדוגמא את 
לדעת האם כדאי לה לתכנן טיול בפסח הקרוב. הקלפים שיצאו בקריאה הם: הכוכב, עשרה 

מטבעות ונסיך המטות.
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במקרה הזה התשובה חיובית והסיכויים נראים טובים, אך אין ודאות מוחלטת ואין לנו 
סימן חד משמעי הארכיטיפ "חיידק המסעות" התעורר. אם הקלפים היו משנים מיקומם, 
וגם לדעת  יכולים לתת תשובה חיובית מוחלטת  ניצב באמצע – היינו  כך שנסיך המטות 
שהארכיטיפ ער ונמצא בשיאו. מובן שהקלפים שמסביב משפיעים על המצב ועל נקודת 
המבט, אך קלף זיקה נותן חיבור ישיר לנושא ולכמיהה לממש את המטרה. לא משנה אילו 
קלפים נמצאים מסביב, אם הם תומכים או חוסמים. הזיקה מתעלה על נסיבות ועל גורמים 
סביבתיים. אם הקלפים שלצדי נסיך המטות היו שליליים ייתכן שנסיעה אינה כדאית ואינה 
מומלצת, שכן אנו מתייחסים לקריאה זו כאל כל קריאה, ובודקים את כדאיות הפעולה לפי 
כל הגורמים, אבל יהיה קשה להניא את השואלת ממטרתה, כיוון שהיא נעולה עליה. במקרה 
אפשר  ואי  הנסיעה,  רעיון  על  "נדלקה"  שהיא  שנראה  בפניה  לציין  צריכים  אנחנו  כזה, 

לשנות את דעתה, אבל ייתכן שההחלטה הזו אינה לטובתה כרגע. 

התנאי השני
קריאת  מתקיימת  אם  הנושא.  לאותו  זיקה  בעלי  קלפים  שני  יש  כאשר  מתקיימת  הזיקה 
אס.או.אס בנושא הטיול בפסח כמו בדוגמה מעלה, והקלפים המתקבלים הם: נסיך המטות, 
בטל  חרבות,  שלוש  המרכזי,  הקלף  של  וכוחו  ניעורה,  הזיקה  והעולם,  חרבות  שלושה 

בשישים. 

זיקה חזקה כל כך גוברת על פירוש ומאפשרת לתכנית לצאת לפועל ויהי מה. עם זאת, לא 
ניתן להתעלם מהקושי שמביא עמו שלוש חרבות. הזיקה חזקה, הרצון בשיאו, התכנית כבר 
מתבשלת, אבל שלוש חרבות מציין צורך בבדיקה מעמיקה של כל שעלול להיכשל, שכן 
ישנם מכשולים בהחלט. נאמר שאותה בחורה שרוצה לנסוע בפסח להוטה לנסוע. אין שום 
בעיה נראית לעין, היא חסכה סכום כסף מכובד, היא נוסעת עם בן זוגה, הכול טוב ויפה, 
יכולה  ואין לה סעיפים בעייתיים ברשימתה. מה שכן, דבר קטן וחסר חשיבות אחד היא 
לציין, היא חלמה חלום של אזהרה שהמטוס שעליו היא תעלה יבצע נחיתת אונס, אבל מובן 
שזו רק חלום. אם אכן התקבל הקלף שלושה חרבות, לא חשוב עד כמה הפרט ברשימת 
הבעיות נראה זניח – בפועל, הוא משמעותי. בתור קוראים עלינו "להילחם בזיקה" לנוכח 
קלף מבשר רעות כמו שלושה חרבות. מובן שאם הקלף האמצעי הוא קלף חביב כמו המיזוג 

למשל, אין סיבה לבהלה, והזיקה החזקה תוביל למקום שלו ומאוזן. 
חלק מהזיקות מצויות בסיפור המיתי, חלק מהזיקות נובעות מהציור, כך שניתן לזהות 
כתובות.  שאינן  זיקות  גם  יש  קבעו.  וקראולי  ווייט  זיקות שארתור  ישנן  ויזואלית.  אותן 
שואלת רצתה לדעת האם כדאי לעשות טיול של שלושה שבועות לפריז או לגיאורגיה. פתחנו 
שתי פריסות אס.או.אס לצורך השוואה. הקלף המרכזי של הפריסה הראשונה המקושרת 
לפריז, הוא עשרה גביעים. הקלף המרכזי בפריסה של גיאורגיה הוא חמישה מטות. על פניו 
מוטב לה לנסוע לפריז. עשרה גביעים הוא קלך מופלא של שלמות ואושר, בעוד חמישה 
חיובי. אך  סיום  פי שהוא מעיד על  ואולי על מאבק מסוים אף על  רומז על אתגר  מטות 
למעשה יש פרט שלא לקחנו בחשבון. בסיפור המיתי קלף חמישה מטות מקושר לסיפור 
המסע של יאסון ולמציאת גיזת הזהב. את מסעו הוא עשה אל קולכיס שהיא גיאורגיה של 
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היום. הסיפור המיתי הופך את הקלף חמישה מטות לקלף זיקה חשוב, ולכן למעשה לשואלת 
מוטב לנסוע לגיאורגיה שכן הזיקה היא חזקה יותר במיקום זה. 

לא תמיד אנו זוכרים את כלל הפרטים, אבל אנו תמיד יכולים לחזור אל הסיפור, לחקור 
את הפרטים ולבדוק אותם לעומק. 

טבלת הזיקות

כן – מסר - לאזיקההקלף

השוטה

חופש- להתעלם ממציאות, להתעלם ממכשולים, לצאת 
לחופשי, לא משנה באיזה מחיר, לשרוף גשרים מאחוריי. 

הומוסקסואליות. שינוים.
מסר

הקוסם

תקשורת עם אנשים- מניפולציות, תמרון, תחמנות. 
שקרים, למכור במילים )מרקורי, כמו נסיך החרבות( 

לשון חלקה, נטייה לחפות את עצמנו על אחרים, רצון 
לשבור מסגרות, לעשות מה שאני רוצה. איש מכירות.

מסר עם נטייה 
לכן

הכוהנת 
הגדולה

מיסטיקה, צורך בפסיכולוג- פחד מהחיים, פחד 
משינוים, לשמור סודות, לימודי פסיכולוגיה, מיסטיקה: 

נסיון לפתור את מסתרי החיים. יריבות בין אם לחותן.
מסר

הקיסרית

הריון, אמא, נשיות- שפע, יופי )אהבה ליופי(, מיניות. 
לא משחררת את הבת )כמו הכוהנת(.

מסר עם נטייה 
לכן

הקיסר

אבא, דמות סמכות, ניהול- בעיות עם סמכות, פחד 
מסרלדרוש קידום )כי מפחד מסמכות(, מקומות עבודה, כסף.
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הכהן 
הגדול

טקסים דתיים- דת, מוסדות דתיים, מקומות שגורמים 
לך להרגיש קטן, לחזור בתשובה,עיסוק בדת. לספר את 

האמת – “לצאת מהארון” במובן של לגלות מי אני באמת. 
רצון להיות חניך. רפואה- ללכת לרופא, לפתור בעיות 

גוף נפש לעומק.

מסר

הנאהבים

ללכת עד הסוף, לשבת על הגדר, לא לעשות, ללכת 
בבחירות הקלות ברמה הזוגית )לבחור באישה היפה על 

פני תכונות אחרות(. יריבות נשית. קושי בבחירת בני 
זוג, התלבטויות.

מסר

המרכבה

ריבים, קשיים- מלחמות, ריבים, צורך לעשות סדר, 
נטייה לא לארגן נכון את החיים, לא לארגן נכון את הזמן, 

וגם בלגן פיזי. בזוגיות: נטייה להתאהב בגבר הלא נכון 
האישה תבחר בגבר מאצ’ו, הגבר יתנהג כמאצ’ו כדי 

להשיג נשים.

מסר

עוצמה

בטחון עצמי, שליטה- מיניות, תחושת חולשה, חוסר 
בטחון, זיקה להצלחות ספונטאניות, מכשולים שנעלמים 

פתאום מהדרך )כמו אס הגביעים(.

מסר עם נטייה 
לכן

הנזיר

 מדיטציה,הסתכלות פנימה, התבוננות, בדידות- 
לימודים, לנסות להבין את החיים, לחפש את הפתרונות 

הגדולים בחיים )לרפא סרטן, להבין את עקרונות היקום(, 
להקריב בית לטובת עבודה, “להיות עיוור”, לא לשים לב 
מה קורה בסביבתי, מרוכז ביעוד גבוה ולכן לא רואה את 

הסביבה הקרובה. 

מסר

גלגל המזל

שינויים- צורך בשינויים, מיניות, פטליסט- מאמין שאלו 
מסרהחיים וזהו, הכל מידי שמיים.
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צדק

בתי משפט- גירושין, פיטורין, התפתחות, אלמנט של 
מסרצדק, עשיית צדק, לתבוע.

התלוי

הקרבה, אמונה שדברים יסתדרו, אמונה שהכל יהיה 
בסדר, להיות צודק ולא חכם, להיות נאמן לאמת הפנימית 

גם במחיר שיכעסו עליי. חניכות.
מסר

מוות

שינויים- מוות, לידה ומין. להשלים עם העובדה 
ששינויים זה דבר שכולם עוברים, תחושה שכולם אותו 

דבר וכולם עוברים את אותם התהליכים. הסתכלות נכונה 
על החיים.

מסר

מיזוג

חתונה, שותפויות- ניסים, דברים שקורים לבד, יכולת 
להפוך עופרת לזהב.

מסר עם נטייה 
לכן

השטן

מיניות ללא רגש, פתירת בעיות בזוגיות דרך מין, זיקה 
חזקה לשקרים. עצות לא נכונות, יצרים.הטעיות. כבלים- 

להתמכר למיניות, לאהבה. עורכי דין מפוקפקים ולא 
אמינים.

מסר עם נטייה 
ללא.

המגדל

נטיה לרוץ קדימה לאבד הכל בגלל זה- ,מיניות, בגידות, 
גרושים,השואל  מתעקש לא לבנות נכון יסודות,הרס 

עצמי.הפסדים כספיים, הפסדים גדולים,צורך בטיפול או 
השגחה כי צריך עזרה וחיזוק.

מסר

הכוכב

כל מה שקשור באהבה- התאהבות, להיות במקום חמים, 
כנה, נאיבי, יש צרות שיכולות לצוץ, חבוי משהו שיהיה 

אסון כשיפתח. סוד שמסתירים, משהו שאני מתעלם 
ממנו. עיין הרע.

מסר עם נטייה 
לכן
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הירח

אמא, השפעות שליליות של אם- פסיכולוג, לא לראות 
את המציאות , בלבול ,דיכאון, מצוקה רגשית.

מסר עם נטייה 
ללא

השמש

אבא, התמכרויות- אגו, ילדותיות, התמכרות, האמת 
שיוצאת לאור.

מסר עם נטייה 
לכן

יום הדין

התעוררות, דברים טובים שקורים במפתיע-  מת חי, 
להיות זומבי, לתפקד טכני, לחיות בלי להיות. ציפיות 

למשהו שיקרה, לחכות לנס, לחכות לשינוי,אמת 
שמתגלה, אסימון שיורד, הבנה של המצב, הארה. לידה 

מחדש.

מסר

העולם

חו"ל, פרפקציוניזם- סגירות, לסביות, לא לצאת מהארון, 
בעיות במיניות.

מסר עם נטייה 
לכן

אס המטות

מיניות- תשוקה, כעס, אגוצנטריות, אגואיזם, יצירתיות, 
כןציור, פיסול, חד פעמי )משהו שלא חוזר על עצמו(.

2 מטות

לימודים- מסע, בגרות )כמו אבירים(, חו”ל, הרגשה 
שאני לא במקום, שנועדתי למשהו אחר.

מסר עם נטייה 
לכן

3 מטות

תעודה, הסמכה, אגו, אומץ, לדרוש “מגיע לי”, הבטחות 
כןכוזבות שניתנו לי. שותפות עסקית טובה.



ל

7

4 מטות

הרפתקאות- חתונה, מסע, לא להנות מהרגע, לרוץ 
לדברים גדולים ולא להנות מהדרך. להקריב למען מטרה

כן עם נטייה 
למסר

5 מטות

ריבים וקשיים- פרוטקציה, פסיכולוג, נטייה לריב, לערב 
יותר מידי אנשים בתהליך, מיסטיקה, כישוף )“האם 

עשו עליי עין הרע?”. התשובה ב5 מוטות: מישהו הלך 
למכשפה בעניינך(. מפגש של אהבה עיוורת. בעיקר 

כשהאישה מתאהבת בגבר. מבין שלא יכול לעשות לבד.

מסר עם נטייה 
לכן

6 מטות

נצחונות- הצלחות, שחצנות, שעננות, אובססיה 
לאידיאלים רק בכדי להשיג. להשיג לשם הכיבוש בלבד. 

מין.
כן

7 מטות

מסרהתפכחות, בלבול, חוסר ריכוז, לעשות טעויות.

8 מטות

תקשורת- )דואר, מייל, הודעה שצריך לקבל(, 
התאהבות, אהבה עיוורות, האישה שעוזבת את בית 

ההורים לטובת הגבר. להיות מוכן לצאת למשהו אחר, 
להתמסר.

כן

9 מטות 

תחושה שלא משתפים אותי / לא לשתף אחרים. להכשל 
ברגע האחרון, אלמנט של השרדות, יכול להתבטא 

כהשמנה, אובססיה לילדים.
מסר

10 מטות

 לקחת על עצמי הרבה דברים ולהתמוטט- הרס עצמי, 
יצר כיבוש, גבר שלא שומע לאישה, נקמה של אישה 

בגבר, להסתכל על המחר בדאגה, השרדות היום.

מסר עם נטייה 
ללא
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מלכת 
המטות

ילדים, משחק, ניהול- אגו, כיף, אגואיסטיות, מלכותי, 
סטייל, טקט,מנהיגים, ילדותיות, עקשנות.

מסר עם נטייה 
לכן

מלך 
המטות

התחלות חדשות- יזמות, אגואיזם, עצבנות, כעס, 
מסרמיניות.

נסיך 
המטות

חו"ל, חופש, לימודים- נדודים, מזל, הימורים, אנטי 
חתונה, חזרה בתשובה. חוסר רצון להתחייב )במיוחד 

בזוגיות(. הסטודנט הנצחי )לומד ולא מיישם(.

מסר עם נטייה 
ללא

אביר 
המטות

סכנות, אימפולסיביות-  יוזם אבל מייצג גם סכנה )עודף 
מסר אש( כי יסוד האש מסוכן, מפגש פזיז. 

אס 
המטבעות

הריון, אדמה, חשיבה לטווח ארוך, צורך במימוש, ילדים, 
כןהתבססות.

2 מטבעות

הרס עצמי,התלבטות מדומה, נטייה לא לעשות את הדבר 
הנכון. לשרוף גשרים. “אחרי המבול”. מחפשים בעיות 

בכוח גם כשהכל בסדר.
מסר
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3 מטבעות

צורך בהכרה, יודעים מי אני,מה אני שווה,לרצות להיות 
במקום הזה. לשים את החותם שלי איפשהו. צורך 

בלעשות כסף. צמיחה כלכלית.
כן

4 מטבעות

הצלחה בכסף- להיתקע בחיים, לא להתקדם,לחזור על 
עצמי,לשעמם את עצמי, קנאות, פחד שיש מישהו יותר 
טוב ממני, אני לא מספיק טוב, תחרותיות, לעשות כסף.

מסר

5 מטבעות

להיות ביחד למרות קשיים- הרס עצמי, בגידות, נטייה 
להתפרצויות, לא לרסן את עצמנו, נטייה להפסיד כסף. 

בעיות באהבה, רווקות.
לא

6 מטבעות

הגרלות, לוטו, מזל- זיקה לחו”ל, “אני לא שווה כלום 
“, “אני לא מספיק טוב”, נדיבות, לתת לאחרים, לבקש 

עזרה, הבנה שאי אפשר להסתדר לבד.
כן

 
7 מטבעות

לא להספק במעט, בלבול בגלל הפנטזיה, לא על הקרקע. 
חולם בהקיץ ולא רואה את המציאות, אכזבה ממקום 
עבודה, להיות מוכן לקחת סיכון גם במחיר של לאבד 
דבר מה. מבין שאכזבה וקושי זה תהליך נכון שצריך 

להתמודד איתו, נכונות להיות בתוך החיים.

מסר

 
8 מטבעות

עבודה קשה- התמחות, הקרבה, סיזיפיות, נטייה 
לאמנות, נכונות לקחת פרוייקט, להתחיל מהתחלה, 

להתחדש בחיים. התחלה חדשה בעבודה, להיות שכיר. 
הצלחה בעבודה )כשכיר(.

כן

 
9 מטבעות

הריון- בית, חתונה, שלמות בכל נושאי הבית – שאיפה 
כןלכך. שפע.
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מטבעות

יציבות, שלום, משפחה, בית- צורך לבנות משהו יציב. 
כןשיבה טובה,שפע.

מלכת 
המטבעות

מה שקשור ברכוש,ירושות-  בית, יציבות, קנאות, 
רכושנות, ארכיטיפ פרקטי. ידע לנהל כספים ואחרים. 

ליהנות מהחיים, מיניות, אהבה לאסטטיקה ואמנות.

מסר עם נטייה 
לכן

מלך 
המטבעות

קריירה, עצמאות, כסף- עסקים, שאפתנות, מנכ”ליות, 
להיות בטופ, קרירות, אנטי משפחה, מכור לעבודה, 

עקשנות.
מסר

נסיך 
המטבעות

עבודה, דאגות של בריאות- פדנטיות, )משהו שקשור 
לבריאות בקריאה(. פחדנות, חוסר רצון לשינוי, הצמדות 

)מאוד דומה ל4 מטבעות(. עקשנות.
מסר

אביר 
המטבעות

מסרמסחר, סוחר. מציאת עבודה.

אס 
הגביעים

חזרה בתשובה, שפע, בעיות שנפתרות מעצמן, 
זוגיות=מציאת אהבה. פתרונות מפתיעים או בלתי 

רגילים.
כן
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2 גביעים

התפתחות של מערכת זוגית- זוגיות, פאסיביות, תחושה 
של “במבחן” אם יעבור-יזכה, אם לא-יכשל. להתאהב 

כנגד כל הסיכויים. מפגש בלתי צפוי.

מסר עם נטייה 
לכן

3 גביעים

חגיגות- בילוים, להתנסות בתענוגות החיים. רצון לאושר 
ותהילה. לא לראות את הפנים האמיתיות של אף אחד. 

להיות כלוא בתוך כלוב של זהב – מקום מצוין בלי יכולת 
לעשות שינוי. סטוצים. תוספת למשפחה )ילד(.

כן

4 גביעים

רכילות שיש בה ארס, עצות לא נכונות, נטייה ללכת 
אחרי דברים לא נכונים, בדידות, להרגיש מחוץ לתמונה, 

דיכאון, פסיכולוג. פחד נטישה, שעמום וחוסר חשק.
מסר

5 גביעים

מסרנטייה להיכנס לדיכאון, ייאוש, פרידה, חוסר אמון.

6 גביעים

ילדות וילדים, חזרה של דמות מהעבר-  הזדמנויות, 
נטייה להישאר בעבר ולא להתקדם, זיכרונות טובים 

מהעבר. ילדותיות, נטייה להישאר בבית ההורים. רומן 
האקס, אהוב שחוזר.

מסר

7 גביעים

 נטייה לפנטז במקום לעשות- לא לקרוא נכון את 
המציאות, הזדמנות שמתפספסת, ילד שקשה לו להתנתק 

מאמא שלו.
מסר

8 גביעים

פסיכולוג, טיפול פסיכולוגי. )ב4 גביעים צריך פסיכולוג, 
ב8 גביעים הוא כנראה כבר הולך(. ללכת עד הסוף, 

לוותר מהר מדי, מתיחות בין אישה לחמות.
מסר
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9 גביעים

זכייה, הצלחה פתאומית, להיות במקום שטוב לי. מגן 
על אשתו ועומד כחץ בינו לבין האמא – מיצג את הגבר 

שעוזב את בית אימו. 
כן

 
10 גביעים

ילדים- כמו 10 מטבעות, רק שב10 מטבעות יש רכוש 
וכסף ופה יש בית, חתונה, ילדים, התאהבות, רומנטיקה, 

יש שפע ואין מחסור אבל האוריינטציה היא לא לשם, 
אלא לשפע רגשי. שותפות מוצלחת.

כן

מלכת 
הגביעים

שינוים, מוות, לידה- מיניות, להרוס בשביל לבנות, 
מסרחוסר פחד, שבירת מוסכמות, התמכרויות, נוטר, נוקם.

מלך 
הגביעים

בית, אמא, רגש- משפחה, רגישות, ‘אולד-פיישן’ 
בתפיסת המשפחה )פולניות(. עבר שקשה לשחרר, 

נוסטלגיה, רצון להקים משפחה.
מסר 

נסיך 
הגביעים

מיסטיקה, אמנות, רפואה, משלימה, להיות מטופל אצל 
פסיכולוג- יצירתיות, אמנותיות, מגע )עיסוים(, אלמנט 

של  משהו שלא מדברים עליו, התמכרות.

מסר עם נטייה 
ללא

אביר 
הגביעים

פגישה עם המאהב על הסוס הלבן. בשורות חיוביות או 
תוצאות מפתיעות )וחיוביות(.

מסר עם נטייה 
לכן
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אס 
החרבות

 צורך לחתוך כדי לעבור הלאה- הגיון שמנצח, עקשנות, 
התערבות קוסמית, דברים שמסתדרים מלמעלה, רעיון 

מנצח. ניתוחים )כירורגיה(. שכל המצליח לגבור על רגש.
כן

2 חרבות

נטייה להתעלם, לא לראות את העובדות, דיכאון, ריב 
משפחתי. יריבות.

מסר עם נטייה 
ללא

3 חרבות

שברון לב- נטייה להרס עצמי, עגמומיות, להתעלם 
לאמאזהרות. חוסר יכולת לסיים דברים.

4 חרבות

מחלה- רצון לברוח מהמציאות, בקשה למחסה, עזרה. 
זיקה למחלות, לעשות חושבים, לא להחליט, לא לפעול. 

פציעה, התבודדות, פסיכולוג.
מסר

5 חרבות

לא לקחת סיכונים. לפחד להיפגע, להתבודד, לא להיות 
מרוצה ממה שיש לי, נטייה לחפש דמות שתחליט 

בשבילי, לתת לאחרים להחליט בשבילי. לחזור בתשובה. 
התלבטות.

מסר

6 חרבות

 נסיעות לחו"ל- סטוצים. להישאר בעבר, לא לפתור 
מסרדברים, חיפוש אחר עזרה, מדריך. להיות במצב זמני.
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7 חרבות

נטייה להשאיר את כולם מחוץ לתמונה, לפעול לבד, 
רעיון שמצליח לחדור את כל שכבות המציאות ולהתממש 
)כמו אס החרבות(, שימוש בתחפושות, מניפולציה. קשר 

מיוחד בין 2 אחים )אח ואחות במיוחד(, חוסר תקשורת 
עם אמא, ריבים עם אמא, פרידה מאמא.

מסר עם נטייה 
לכן

8 חרבות

בגידות, סודות שצריך לשמור עליהם - חוסר יכולת 
לפעול, המציאות מפריעה לי לפעול. ייאוש, דיכאון, לא 

לראות את המציאות.
מסר

9 חרבות

מחלה. התערבות בדברים אפלים, אסונות, דברים לא 
נעימים, קדרות, הרס עצמי, בחירות לא נכונות. בחירה 

שלא לראות את הקשיים. מחלה.
לא

10 חרבות

התחלות חדשות- אופטימיות במקום בו אין מוצא, נקודת 
מסראור בחושך גדול- תושייה, צדק שיעשה.

מלכת 
החרבות

הקרבה של מערכת היחסים לטובת העבודה- טכנולוגיות, 
הקרבה עצמית לטובת משהו אחר. להיות מכור לעבודה, 

אינטואיציה, היי-טק, חידושים וטכנולוגיה,להתנתק. 
צדק חברתי ואידיאליים. 

מסר

מלך 
החרבות

שותפויות, מערכות יחסים, חתונה- זוגיות, וותרנות, 
נטייה להיות קיצוני ולחתוך, אהבה לאמנות )לתרום כסף 

לאמנות(. הם אנשים יפים. 
מסר 



ל

15

נסיך 
החרבות

נטייה לשקר- תקשורת מילולית, לימודים, קשר עם 
אנשים, אוטודידקט. לשון חלקלקה, מוכרים את עצמם 

מעולה ואנשי מכירות מעולים, סוחרים, אנטי חתונה. 
היי-טק )בעקר אינטרנט(.

מסר עם נטייה 
ללא

אביר 
החרבות

לוחם- לוחמנות, התנצחות, אגו, להגיד את המילה 
מסרהאחרונה.

     
          


